PiotrkowTrybunalski,21.06'2010r.
lnformacja o PlanowanYm
14.000euro na wykonanie imontaż w miejscuwskazanym
postępowaniuo wartoŚci nieprzekraczĄącejrÓwnowartości.kwoty
''
zadania pn.: Remont
przez zamawiającego 1 szt. tab|icy pamiątkowej wg załączonego Wzoru w związku z rea|izaĄą
publicznej " w ramachprojektu"Trakt wielu Kultu/' w Piotrkowie Trybunalskim"
etewacji budynku Miejskiej Biblioteki
oraz nazwa i adres jednostkiwnioskującej:
Zamawiającego
adres
Nazwa,
t.
|nwestycji i RemontÓw,
UrządMiastaw PiotrkowieTryb' gz-goo PiotrkÓwtrybuna|ski u|.Sźko|na28', Biuro
opis przedmiotuzamÓwienia 1 szt. tab|icyW9 Wzoru:
l|.
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Wzor tablicy pamiątkowej
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PROGRAM
REGIONALNY

ŁÓdzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNOUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
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PRoJEKT WSPoŁF|NANSoWANYPRzEz UN|ĘEURoPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGOFUNDUSZUROZWOJUREGIONALNEGO
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REMONTELEWACJI BUDYNKU MIEJSKIEJBIBLIOTEKIPUBLIGZNEJ
,,TRAKTWIELU KULTUR
W RAMACH PROJEKTU NR WND.RPLD.O6.OI.OO.OO.OO5/09
- RozWoJ PoTENGJAŁU TURYsTYczNEGo MlAsTA PoPRzEz REWITAL|ZAGJĘ
ZABYTKOVVYCH OBSZAROW
PIOTRKOWATRYBUNALSKIEGO''
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GAŁKoW|TAWARToŚĆ PRoJEKTU

. 22 527 135,00 PLN

Z EFRR
KWOTA DOFINANSOWANIA

- 16 361 040,00 PLN

NAZWA BENEFIGJENTA:

Miasto PiotrkowTrybunalski

FUNDUSZEEURoPEJSK|EDLA RozWoJU REGIoNUŁoDzKlEGo
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UWAGA:
: h x l = 70 cm x 90 cm
1, wymiarytab|icypamiątkowej
2' tab|icaz mosiądzu
w stosunkudo technicznychmozliwoŚci
3. wysokoŚĆliter maksyma|na
tekstu
rozmieszczeniawymaganego
4, symbo|RPo, symbo|woj. łodzkiegooraz symbo|Unii Europejskiej
kiem graficznym
rozmieszczone zgodnie z załączni

ilt.

Termin wykonaniazamowienia do 30.07.2010r.
ZainteresowaniWykonawcy planowanympostępowaniemproszeni są o foŻenie do
dnia 05.07.2010r. do godz. 10.00 pisma o przesłaniezaproszenia do składania
numerutelefonulfaxu
oraz adresu
ofert wrazz podaniemadresudo korespondencji,
pisemnei.
w
formie
dokonac
e.mai|.ZqłoszenianaleŻv
ofertę na\eŻyzłoŻycw formie pisemnejdo dnia 14.07.2010do qodz. 15.30

b.
c.
d.

osobiściew siedzibie:Urząd Miasta w PiotrkowieTrybuna|skimul. Szkolna 28, Biuro
Inwestycji i Remontow!ll p. pok. 64,97-300PiotrkowTrybunalskilub,
przesłaćna adres: Uząd Miasta W PiotrkowieTrybunalskim u|. Szkolna 28, Biuro
Trybuna|ski
lub,
i RemontÓw,
97-300Piotrkow
lnwestycji

wersjioryginalnej
|ub
zapoŹniejszym
dostarczeniem
faxemna numer.44732.18.43,
poŹniejszym
Z?
W wersji elektronicznĄ na e.mail: i'paczuska@piotrkow'pl
,
wersji orygina!nej.
dostarczeniem
oferty otrzymanepo terminieskładaniaofertzostanązwroconeWykonawcombez
otwierania.
Do ofertvmuszą bvc dołaczonenastepuiacedokumentv:
i podpisanyformu|azoferty;
a) wypełniony
podpisany
wzor
umowy;
b)
o ile były Wymaganeprzez
c) inne dokumenty : (np'; certyfikatyitp.
Zamawiajqcego)
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